
 الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 من كتاب الشهادات إلى نهاية الكتابالدرس الخامس والعشرون: 

 

م عل  قال الم   ،أحسن هللا إلٌكم، هللارسول على  هللا وسلم ىوصلالحمد هلل ، بسم هللا الرحمن الرحٌم

ها فرض عٌن  اؤوأد ،هللا فرض كفاٌة حقؼٌر فً لها تحم  ، كتاب الشهاداتى: "مه هللا تعالرح  

وأن ٌشهد إال  ،بمشً لمتأذ   مركوب  جرة ال أعل علٌها وج   وحرم أخذ أجرة   ،ضرر قدرة بالال مع

بؽٌرها  اؼالب   ه  ٌقع به العلم فٌما ٌتعذر علم   أو استفاضة عن عدد   ،بما ٌعلمه برؤٌة أو سماع  

بر ذكر شروط مشهود  به وٌجب إشهاد فً واعت. هومصرف   وطالق  ووقؾ   وموت  ونكاح   كنسب  

لكن تقبل من أخرس  ،ونطق   ،وعقل   ،وبلوغ   ،إسالم   :رط فً شاهد  ش  ، وفً ؼٌره نكاح وٌسن  

ٌ   ،وعدالة ،ه  فاقت  اوممن ٌفٌق حال  ه  بخط   أداء  وهو: الصالح فً الدٌن: األول: عتبر لها شٌئانو

ٌ دمن كبٌرة  بها واجتناب المحارم بأن ال ٌأتً الفرائض بروات   ستعمال : االثانً صؽٌرة.على  وال 

ٌ دنسه وٌشٌنه وٌجمله   المروءة بفعل ما ٌزٌنه    وال تقبل شهادة بعض عمودي نسبه   .وترك ما 

 وال عدو ،اأو ٌدفع بها عنها ضرر   ،انفسه نفع   ىوال ٌجر بها إل ،خروال أحد الزوجٌن لآل، لبعض

ن ال تقبل له تقبل ه ومفهو عدو   ه  فرح   ه  أو ؼم   أحد  ه مساءة ومن سر   .فً ؼٌر نكاح هعدو  على 

 ".علٌه

آله  ىرسول هللا نبٌنا محمد وعلعلى  والصالة والسالم الحمد هلل، بسم هللا الرحمن الرحٌم

ا أم   ،فقطى اوالمعلم رح مه  هللا  بكتاب القضاء والدع ىانته: بهداه وبعد ىهتداومن  ه  أصحاب  و

  ٌ ، الشهاداتكتاب  قضاوي وهوا ٌتعلق بكتاب تكلم بعد ذلك عم   ،اتنات فتدخل فً الشهادالب

 االصطالحا فً وأم   إذا رآه، ًءشالشهد : قالٌ   ،من المشاهدة مشتقة ها شهادةد  واح   الشهادات:و

 هاواألصل في .خاص د بلفظ  الشاه   مه  أي األخبار عما عل   ،خاص بلفظ   مه  عل  ا خبار عم  ا فهً

ن  ى: "تعال جماع لقولهاإل ٌْ ٌَد وا َشه  د  نْ  َواْسَتْشه  مْ  م  َجال ك  وا َذَوْي َعْدل  ى: "وقوله تعال "،ر  د  َوأَْشه 

مْ  نك  ٌن ه: "هللا علٌه وسلم ىه صلوقول   ،"مِّ م  ٌَ َداَك أَْو    ".َشاه 

قال الشٌخ ابن والتحمل كما  "فرض كفاية   تعالى تحملها في غير حق هللا: "قال رح مه هللا

 :قال فً شرح التسهٌل فقه الدلٌلكتاب ه  ا عبد هللا الفوزان فً والشٌخ أٌض   عثٌمٌن رح مه هللا

ٌقول ا أداء الشهادة أم   ،ب ها اإلنسانزام تلافااللتزام  ،ةتحمل الشهاد ها المرادب  اإلنسان  لتزام  ا

إذا قام  :فرض كفاية ،فرض كفاٌة تعالى  تحمل الشهادة فً ؼٌر حق هللا ،فرض عٌن :المؤلؾ

الفرضٌن شروط سواء كان لهذٌن  ،عين األداء فهو فرض  ما وأ سقط عن ؼٌره.ٌكفً من به 

 .تعالى بإذن هللا سنتلوهافرض عٌن أو  ،فرض كفاٌة

هً تحمل الشهادة  :المستوعبً فً لمودوقال السَ  ،ب ها عند القاضً فهو أن ٌشهدَ  األداء: وأما

 الشهادة ال تختص   تحمل -الس الحكام مج وال تختص   ،أو ٌسمعه ،ه  ما ٌشهدد حفظ الشاه  حالة 

 ،ٌعنً اإلتٌان بالشهادة -تٌان بها إلا هً :المستوعبفً  ها فٌقولؤأدا اوأم  ". بمجالس الحكام

 .كامفً مجالس الح  أي ال ٌظهر أثرها إال  ،كامس الح  مجال   وتختص   :قال

، قناعاإلما قال فً ك -وإذا تحملها  "كفاية فرضتعالى  تحمل الشهادة في غير حق هللا: "قال

ٌتم الواج ب  إال  ال وما ،الحفظ يءدقد ٌكون ر هبها ألن  الشاهد أن ٌكت  على  وجب ،اهكتابت   وجبت



قة ،زنا كحد  تعالى  مل الشهادة فً حق هللاوأما تح ،ب ه  فهَو واج ب هذه  تحمل الشهادة  - أو سر 

كمه باحتعالى  في حق هللاتحمل الشهادة نقول  ؟فٌها ما ح  ٌ باح لَ  م  لها تحم   ه  ولٌس ب واج ب ف

ٌ ب ،وأداؤها  .الم سامحةعلى  مبنٌة اهترك ها ألن   ه  اح لَ و

إنسان  ىلو رأ - اإلنسان ىلو ادع ،بةسالح ىدعو ةإقام وهًمتعلقة بهذه  المسألة  مسألةوهناك 

ن  نك ر م  عل الفاعلى  عًأو رأي شخص ٌزنً هل له أن ٌد   ،م رتدأو رأي شخص  ،نكراتالم  م 

بة ال ٌسمع القاضً دعوة الح س ،أصال   نقول لٌس له أن ٌدعً وال تسمع الدعوة ؟عند القاضً

ج ،أو ال ٌصوم ،ًصلشخص ال ٌ أو مثال   ،تعالى التً فً حقوق هللا ال  اويهذه  الدع ،أو ال ٌح 

ٌ   ،ها القاضًٌسمع   ٌ  على  ٌجب ،نةولكن ت سمع الب قوق الشهادة فً ح نة وهًالقاضً أن ٌسمع الب

 .تعالى هللا  

ٌكفً أن ٌشهَد الشاه د وٌكون هَو فً  ى،شهادة الشهود ب ه  دعوف :ٌقول - الشهادة اإلقناعفً ٌقول 

نده  مثال  على  وٌجب ى،دعوذات ه   َد ع  ٌ   القاضً إذا شه  نده  بالشهادةب دة شخص على  نة قامت ع  ر 

ن ا ٌرفع ٌأتً شخص ٌدعً و لكن .الشهادةٌج ب أن ٌعمل ب َهذه   هفإن   ه زان  ن  أعلى  أو ،لناسم 

 صلىكما حصل فً الذي تكلم عن النبً  -شهود  لكن ،ال تكون هًه زنا ون  أفالن على  ىدعو

فقبل  ،وسلم هللا علٌه   صلىالنبً  عنم تكل   هأن   هدون علٌهمائة شخص ٌش ه  هللا علٌه وسلم تقدم فٌ

ك ٌقول شٌخ ابن ولذل   .سبةالح   ىعوت قبل د ال ىٌرفعون الدعو نعوالقاضً شهادته لكن ٌد  

ٌ نك ر أن ٌقوم :ٌقول ،قبلال ت   ةبسالح   ىدعو :هللا عثٌمٌن رح مه ب أن  باألمر  بإمكان المحتس 

 .ذكرنا كما هاقبل الشهادة فٌوت   ،ب المعروؾ والنهً عن الم نكر

ً  ٌعنً حق اآل "تعالى بغير حق هللا هال  تحم  "  وؼٌر الؽصبو والقرض ،فً البٌع ،فً المال دم

من على  ينأداء الشهادة فرض ع ،فرض كفاٌة وأداؤها فرض عٌن وكَذل ك حد القذؾ ،َذل ك

 وهوَ  إالنصاؾوهَو كما قال  ،عٌن فرض  فً كون األداء  اإلقناعهنا تبع  تنوالما تحملها

ه   ىنتهمالذهب فً و ،المذهب اؾكش  النصور فً موجعل الشٌخ  ،المذهب فً ظاه ر كالم 

ه  وصرٌح كال نتها فً المعونة ب شرح أٌض  م  فاٌة والصحٌح فً المذهب  أن   ىالم  أداؤها فرض ك 

رة ج د  و ،أداؤها فرض عٌن أن   ن المسائل الناد  المذهب  ل فٌها الشٌخ منصور أن  التً ٌقو اهً م 

نده  أن المذهب ٌكون ما فً وإال ال، اإلقناع فً ما هوَ  نتهًؽال ب والعادة مستمرة ع   :الق. فقط الم 

فاٌة هأن   ٌقول ىوالمنته ،وأداؤها فرض عٌن فرض  الشهادة أن   - األداء المذهب أن  و ،فرض ك 

َهادَ " تعالى: عٌن لقوله  ة".َواَل َتْكت م وا الش 

 :ه  شروط وجوب األداء والتحملذه .بال ضرر   مع القدرة   :قال

 األداء على التحمل وقادرعلى  قادر - أن يكون قادر عليهما: الشرط األول. 

 ًأو أهل ه   ،أو مال ه   ،فً بدن ه   ضررلحقه  ب هما ٌ أال ،بال ضرر :قال :الشرط الثان. 

 أن ٌتحمل إلى  ىٌ دع ،إليهما ىي دعأن فً وجوب تحمل الشهادة واألداء : الشرط الثال ث

ٌ دع ،ك ال ٌجب علٌه  ل  األداء وقبل ذَ إلى  ىوٌدع ،الشهادة لماء إذا لم  ٌ  إ ىوٌقول الع  ستحب لٌه 

َد ش د الذي شه  اللشاه  هادة له   رد الشهادة أن   إعالم ٌ ستحب -ا معٌن   ٌئ  نده  ش   .له ع 

 د: الشرط الرابع يقبل  نأن يكون مم ،مؤدي الشهادةالتحمل أو م  ذا اله - أن ٌكون الشاه 

هادته م ش  م شهادته ألن  ٌا الذي ال أم   ،الحاك  ه  ال فإن   قفاس   همان ع فٌه ككون لوجود - هقبل الحاك 

 .ٌجب علٌه  أن ٌتحمل



 فً ٌتحملها سسٌؤدٌها أو ا إذا كانت الشهادةأم   ،مسافة قصر أن تكون لدون  : لشرط الخامسا

ن مسافة   .ال األداءكثر فال ٌجب علٌه تحمل وفأقصر أو مسافة  ،قصرمسافة أكثر م 

التحمل على  دة تطلقوالشها "الشهادةعلى  عليها جرة  وجعل  أ   أخذ   م  حر  و: "قال رح مه هللا

م أخذ األجرة، واألداء هادةعلى  أو جعل   ،ٌحر  هادةعلى  أو ،تحم ل الش   أ جرة ال" .أداء الش 

م  ال "مركوب ن ربأن ٌأخذ أ جرة مركوب ٌحر  تأذ   م  فله  ،عن المشً اج ز  أو ع ،بمشً  الشهادة ل م 

هاأل كوب إذا كان ال ٌستطٌع أن ٌمشًأن ٌأخذ أجرة المر ل هاداء الش   .دة وتحم 

 :طرق العلم التي يجوز أن يشهد ب ها إال ب ما يعلمه  "، أن يشهد إال ب ما يعلمه: "قال

 :ٌشهد  ،السرقة ىكأن ٌر ،فعالألاب   وهذا م ختص - برؤية ماطرق العل م إ الطرٌق األول

ق برؤٌته  أن    النف  على  ىعتدا فالن مثال   ،ٌس بفرضال ٌجوز أي ل نقول سرقةال ،ف الن ٌسر 

 .فعالألاَهذه  الرؤٌة مختصة ب   ،ف الن مال صبؽٌ

 ًوالسماع كما ٌقول  ،ٌشهد  ب ه ب ماالعلم  اأٌض   هذا طرٌق - سماعقال أو : الطرٌق الثان

 :ضربانالفقهاء 

ن المشهود علٌه: األول الضرب - د م   .أن ٌسمع شاه 

د ما ٌشهدما ٌسمع المشهود علٌه وإنما ٌعلم الش ،ستفاضةاال هً :رب الثانًضال -  ب ه   اه 

 .ست فاضةباال

ًَ  ستفاضةواال هم ل بعض  بٌن ا أن ٌشتهر المشهود ب ه  ه  ،لناس فٌتسامعون ب ه  بإخبار بعض 

نه الشهادة بإالستفاضةأ ولكً ٌصح    :رط شرطانشتٌ   ،و ت قبل م 

 م العلم  ٌقع   عدد  أن ٌسمع ما ٌشهد ب ه  عن األول: لشرط ا وهكذا قال بخبره 

همٌعنً ٌقع   ،ب ه  ٌقع دد  عن ع :المؤلؾ  .العلم بخبر 

 علمَ أن ٌتعذ: لشرط الثانًا ٌ أن ٌتعذر  ،ستفاضةاا بؽٌر ذا مشهود ب ه  ؼالب  ه ر أن 

 .ستفاضةافً الؽالب بؽٌر  المشهود ب ه   العلم

 أن   كالنسبلعلم بإالستفاضة اعلى  لومث  ، بؽٌرها اأي مشهود ب ه  ؼالب   "يتعذر  علمهفيما : "الق

اضة مستفٌض ستفٌعنً ٌستطٌع اإلنسان ٌشهد ب اإل ،النفب لأأو  ،لف النأو أخ  ،بن فالنفالن 

ند الناس أن   ند شت  ا - ستفاضةٌعلم ب ه اإلنسان إال ب اإل اؼال ب   الموتوكذلك . بن فالنف الن  ع  هر ع 

ٌ علم ب اإل كاحالن  وكَذل ك  ،ف الن مات الناس أن   ٌشهد  الوقفل ك وكذَ  ،الطالقك وكَذل ،ستفاضةَهذا 

ؾ َهذا الوق ؾ  ،ست فاضةالهذا وقؾ زٌد هذا ال ٌجوز أن ٌشهد ب إ أن   فه  مصر  وكذل ك ٌشهد بمصر 

ه  العمارة ل أن   كما ٌقول  هذه األشٌاء ألن   أو ل خال د أو مصرفها لزٌد ،أو الفقراء ،لمساكٌنوق ؾ َهذ 

أو  ،اهدة أسباب ها ٌتعذر أن ٌشهدها اإلنسانشاهدات ها ومشم  ب   االشهادة علٌها ؼالب  ٌتعذر الف قهاء 

 .بإالستفاضةإال ال ٌمكن ذلك فً الؽال ب  ٌشهد أسبابها

كر   رَ ب  واعت  : "قال َد  ذ  كر  ،يذكر شروطه أنيشترط صحة الشهادة ب ه   "عقد  بمن شه   شروطذ 

ٌشهد  ،مأن ٌذكر عدد رضعات الم حر   رضاع ٌشترطب مشهود ب ه  بعقد أو ؼٌره  كأن ٌشهد مثال  

ط أن ٌذكر شروط  ٌ شتر  : قال .الزناقع كٌؾ ووأٌن و المزنً ب ها الزنا وأن ٌذكر حد  وجوب بزنا 

ن فقط  ٌأتً ب شهادة العقود "في غيره ويجب اإلشهار في ن كاح  ويسن  " أن ٌشهد بٌن العقود كلها م 

ه  أما فً ؼٌر ن كاح  ،النكاح فً  .اإلشهاد ٌ سن   كالبٌع والشراء وؼٌر 

د  : لقا  :ستة شروطوشرط في شاه 



  ن  : "تعالى لقوله اإلسالماألول: الشرط ٌْ ٌَد وا َشه  د  نْ  واْسَتْشه  مْ  م  َجال ك   ."ر 

 ًد أن يكون ٌشترط فً :الشرط الثان هادة  ،ابالغ   الشاه  بعضهم على  صؽار ولوالفال تقبل ش 

ه ال ت قبل أبد  ، أو قطع ٌده  ،أو شق رأسه ،ضرب فالنأن فالن   .اَهذ 

 هادة ،العقل: الشرط الثالث  .المجنون إال من إستثناه  المؤلؾ فال ت قبل ش 

  د  الرابع:الشرط تكل م  ٌشترط أن ٌكون الشاه   ماوٌقولون إن  فال تقبل من األخرس باإلشارة ، ام 

لكن  :قال .للضرورة ونحو َذل ك والطالق ،الن كاحكأحكام  فً اإلشارة من األخرس اكتفٌت

ه   إذا أعطً له الشهادة خطه  بمن أخرس تقبل  ه  فتقبل شهادته بخط  ٌق ن ٌفمم  . ووكتبها بخط 

 مثال  أو ٌخرؾ  ،اأحٌان   ٌفٌق وٌجن   ،الذي جنونه ؼٌر م طلقالمجنون  ٌعنً -حال إفاقته  

 .تقبل شهادته  فً حال إفاقته  فقطَهذا  ،ٌخرؾ كبٌر فً السن ،اوٌعقل أحٌان   اأحٌان  

 مؽفل ومعروؾ لكثرة السهو والؽرق ال تقبل منف، الحفظ :الشرط الخامس. 

 :ن العدالة الشرط السادس ًَ اإلستقامة واإلستواء اللؽةوالعدالة فً  ،في الظاه ر والباط   ،ه

ويشترط  ،فً دٌ ن ه  وإعتدال أقوال ه  وأفعال هستواء أحوال الشخص افهً  الشرعوأما فً 

 :شيئان لعدالةل

 عان:وهو نو ،الصالح فً الدٌن ل:األو 

معة برواتبه   بها المقصود ،أداء الفرائض   :النوع األول -  - االصلوات الخمس والج 

ا من تركها فً بعض األٌام أم   ،الروات ب تركعلى  ن داوممم  فال ت قبل ، ٌعنً ب سنن ها

ل ها فً بعض األٌام فال ت   ىوأت وكذل َك ٌؤدي فرائ ض من الصٌام  ،شهادته رد  ب ها ك 

  .ٌرهاوالحج والزكاة وؼ

ما: قال :فً الدٌن من الصالح الثانًالنوع  -  ٌأتً كبٌرة وال ٌدمن ئال  ل   جتناب المحار 

ٌ داوم - صؽٌرةعلى  صؽٌرة على  ال ٌأتً بكبٌرة وال ٌداوم ،صؽٌرةعلى  ٌعنً وال 

ٌ داوم علٌها ٌأتً بالصؽٌرة و  ؟هو والكبٌرة حد الكبٌرة ما ،ه ال ٌكون عدل  ن  إفلكن ال 

نٌا حد   فٌها المذهب ماالكبٌرة عند   أو: زاد شٌخ اإلسالم ،رةخ  فً اآل أو وعٌد   ،فً الد 

أو نفً  ،أو لعنة   ،ٌؽضب علٌه وجل عز هللا وردت فً النصوص أن   ماؼضب 

ه  النصوص التً ٌعنً ال ٌؤمن ه ،اإلٌمان ه  األموره -ذ   عندنا فًالؽضب واللعن  :ذ 

 .الكبائرها تعتبر عند شٌخ اإلسالم من اإلٌمان فإن  

قع هو ضد الصالح فً الدٌنمفهوم و ق ال ت قبل  ،دم الصالح فً الدٌن وهَو الفاس  والفاس 

هادته  سواء ن جهة اال ،والالئ ط كان ف سقه من جهة أفعال كالزانً ش  عتقد اولو عتقاد أو م 

لة قلدهم الذي خلؾ القرآن القوم لد فً ق  الم   .ما ٌعتق ده  هَو الحق أن   عتز  هذا  إن  فقلد الم 

ق وترد شهادته ٌ   د فً نفً الرؤٌة وأن  كذل ك الذي قل   .ٌعتبر فاس  فً  ىرهللا عزوجل ال 

ٌ عتبراآل ق خ رة هذا  قلدو ،فاس   ًعل هم وتقدٌمن فً سب الصحابة وتفسٌق  كَذل ك الرافضة الم 

 الداعًالداعٌة الم جت هد  أما ،سقةالخالفة فهؤالء فَ فً بً بكر أعلى  عنه  تعالى  رضً هللا

ٌ عتبر كاف ر  على  اعتقادهإلى  ندنا. االمذهب  دة ع  قل دب دعة مكفِّ  ك ل: والقاع   .رة ٌفسق فٌها الم 

ن الفروع الفقهٌة الم ختلَ  ًءشب ىعندنا من أت ىٌبق  ً   تزوج بال ؾ فٌها كمنم  أو  ،مثال   ول

م إذا ندنا كل َهذه  المذه ب ع   ،أدائها ر الزكاة مع إمكان ه  أو أخ   ،مع إمكان ه   الحج   رأخ   م حر 

ادته  ت رد شه ها م حرمة فإن  األمور الم ختل ؾ فٌها إن كان ٌعتق د  حٌن ف علها أن   ذهفعل ه

ق    .وٌكون ب َذل ك فاس 



نتهقال الشٌخ منصور فً شرح  ٌ   المراد ولعل   : ىالم  وإن  ،علم مما سبقمع الم داومة كما 

ه األمور كان فعل ه  ار الحج تقلٌد  أو أخ   ،من األئ مةمام ا إلتقلٌد   مثال  ً تزوج بال ول امقلد  ذ 

هود وهَو  ،أو تزوج بال ولً ،ر ذل كأما إن أخ   ،شهادته ال ت رد   هفإن   المذاه ب ألحد أو بال ش 

ق  اٌكون  فعل م حرم   هوال تقبل شهادته  ألن   شهادته  ترد   فإن   العقد ال ٌصح   د أن  ٌعتق َفٌفس 

 .ب ه  

 ًثمان ،ستعمال المروءةا :رط العدالةمما ٌشت الثان كٌفٌة  هً والمروءة كما قال الشٌخ ع 

مال المروءة ٌعنً ستعا :قال ،ةءالردا وترك ىالزمة التقوم  على  تحمل المرأة نفسانٌة

ٌ باشرها ،ٌ باشر المروءة ٌ   ما بفعل: قال ؟كٌؾ ٌستعمل ها ؟كٌؾ  له  فً العادة نه  وٌجم  ٌ ز

ٌ دن سه  وٌشٌن ه .حسن الج وار ،اءالسخ ،الكرم ،كحسن الخلق ٌعنً ترك  ،وترك ما 

تعٌب ه فً العادة من األمور الم زرٌة فٌقولون ال شهادة لمتمسخ ر  - األشٌاء التً ت شٌنه

وال لمن ٌم د ٌدٌه  لحضرة  ،ٌعنً كثٌر الرقص - وكذل ك الرقاص ،الذي ٌسخر من الناس

ن بدن ه  ما جرت العادة لت ،الناس ندنا العدالة فً ؽطٌته  ونحو َذل ك َهذأو ٌكشؾ م  ًَ ع  ه  ه

 .المذهب

تفق ا ىفالعدل مت ،بحسب ه   ٌعتبر العدل  فً ك ل زمان   :شٌخ اإلسالم رح مه  هللا فٌقولا أم  

ٌ قبل فً الشهادةهذا عدل فإن   أن  الناس فً العادة والعرؾ  لنا بما قال ب ه   وإال ،ه   لو عم 

ال  ىكل زمن بحسب ه  حتٌعتبر العدل فً  :ه هللارح م قال ،اعدد   فال نكاد  ن جد   هنا الف قهاء

 . تضٌع الحقوق

الموان ع التي إذا  ،ا سبعة أو ثمانً نقطتقرٌب   هًو، موان ع الشهادةثم ذكَر المؤل ؾ رح مه  هللا 

 :وج دت في اإلنسان فال ت قبل شهادته

 نسب ال بعض عموديتقبل شهادة  وال :هبقول   المؤلؾ وذكر ،قرابة الوالدة ل:المان ع األو

ٌ قبل أن ٌشهد األب ن ألبٌه ،لبعض    .و نحو َذل كه  لجد   أو ،أو األب إلبن ه   ،ال 

 أن  ال ٌصح   ،خر للتهمةآللوال أحد الزوجٌن  :وقال -بقول ه   هوذكر ،الزوجية: لمان ع الثانًا

  همة.للت   ًءله  ب ش هًوال تشهد  ،لهاٌشهد الزوج لزوجته  

 ر بش: الثالث المانع ن ي ج  ه  إلى  اه  وال من ٌجر  ب   :ه  وذكر بقول   ،انفسه  نفع  إلى  هادتهم  نفس 

مَ  أن ال ٌصح   ،انفع   ك   ال ت قبل هالشهادة فإن   بهذه ٌشهد إنسان ب شهادة سوؾ ٌنتفع ب ها إذا ح 

 .رح مه هللا الممتعفً كما قال  اأٌض   شهادته  فٌه للتهمة

 الشهادةأي ب - ٌ دفع ب ها وأ :وذكر بقوله ،اعن نفسه  بالشهادة ضرر  من يدفع ع: المانع الراب، 

رح   فال ت قبل ،ت قبل ال اضرر   أي عن نفسه -عنها  أو شبه  ،قتل الخطأ شهودشهادة  العاق لة ب ج 

ح  شهود قتل الخطأ هالعمد ألن   لَذل ك ال فال ٌتحملون الدٌة  ذئهم حٌنأو شبه العمد فإن   ،إذا ج ر 

 .التهمة متهمون فً َذل ك ،شهادته مت قبل 

   ه  على  وال عدو   :لقا ،ولٌست العداوة فً الدٌن العداوة الدنيويةس: المانع الخام ا أم   ،عدو 

ن أهل السنة والمحق ،الكاف رعلى  لمسلم ٌشهد  تقبل كافالشهادة فً العداوة التً فً الدٌن   م 

بتدع فال ترد شهادته ألن  على  ٌشهد فً  ر عنهاوعب   المحرومرتكاب امن عه  الدٌن ٌمن الم 

ه  فً ؼٌر نكاحعلى  وال عدو   :قال .تعالى هللا العداوة لؽٌر :قال ىالمنته النكاح ٌجوز  ،عدو 

ه  على  أن ٌشهد العدو ه  و" :قالثم ذكر راب ط العداوة  ،لعدم الضررعدو   ،أحد   مساءة من سر 



ه  فهو عدو    ،وٌهتم ،أو ٌؽتم ،عدوه فإنه   الناسحد أل ءالسو حدوثٌ سر ب الذي ،"أو ؼمه  فرح 

 .هه عدو  ال شك أن  فهذا وٌتكدر بفرح إنسان من الناس 

 إلى  التعصبكال تقبل شهادة عنؾ بعصبٌة  ،الشهادة العصبيةب ه  أن يترك : المانع السادس

 ؼٌر أسرتهي قد ال ٌكون ٌعادي هباء  وال ٌعاد وةعداوإال لم ٌكن برتبة  ،قبٌلةعلى  قبٌلة

ؾ بَذل ك فإنه ال ت قبل شهادتهقبٌلت ه فمن ع  إلى  أو ٌتعصب ،ٌتعصب إلسرته هولكن  .ر 

 ها فال بثم يزول المانع  مثال   كالفسقأن ترد شهادته  ل مانع : المانع السابع أن يتوب وي عيد 

ٌأتً  ٌتوب ثم  ٌذهب  ثم   ،ه فاسقفترد شهادته  ألن  ٌعنً ٌشهد فً قضٌة  ،همةتقبل شهادته للت  

من إال بسبب  حصلت التوبة  ٌكون   ه قد الهم ألن  ت  اه ألن   ؟ٌد الشهادة فهذا ال ت قبل شهادتهوٌع

تهمإلى  أجل هذه الشهادة ثم ٌعود د وهو كاف ر أو ؼٌر م كلؾ أو  ،فسقه  فَهذا م  ولكن لو شه 

  .الت همة لشهادة ق ب لت لعدم  ا اعادوأال َذل ك وفز أخرس

ٌعنً  ،ت قبل علٌه هفإن   كعمودي مثال  له قلنا ال تقبل شهادته  "قبل عليهومن ال ت قبل له ت  : "قال

زوج ها لكن ال على  المرأة شهدٌجوز أن ت ،أبٌهعلى  أو االبنابنه على  األبأن ٌشهد ٌجوز 

ه  المسألة ىستثنٌ   ،ٌجوز أن تشهد له ن َهذ   ه ٌقر  ن  ال ت قبل أل ،ب الزنا زوجته  على  شهادة الزوج م 

ها فراشه  إل ه  لعداوت ه  لهانفس  على   .فساد 

 ،المشهود ب ه   ل َهذاٌشترط فً العدد  ب ه  وما الشهودأقسام  :عدد الشهودن وسٌذكر اآل، فصل: قال

نَدنا   :سبعة هذه األشٌاء المشهود ب هاوع 

   نا أربعة ش   قال ،واطالل   ومثله، الزنا :أوال  ن  أٌشهدون  -ٌشهدون ب ه   رجال ال نساءرطة  الز 

 ،هذا الزانً ٌزنًهم رأوا شترط أربعة شهود ٌشهدون أن  ٌ   -ب ه  أربعة  ه أقر  أو أن  ، الن زناف

لَْواَل َجاء وا : "تعالى الزنا أربع مرات لقولهبنفسه  على  ن الناس أقر  م   النف   أو ٌشهدون أن  

ه  ب أَْرَبَعة  ش َهَداء ٌْ  .كَذل ك اللواط ،"َعلَ

 :ًه ٌسار وأن  المعروؾ ب ى،ممن ع رؾ بؽن الفقر ىعد  امن  "قرف ىوفي دعو" :قال الثان

ر رواه الذي  حدٌث  رجال ٌشهدون له لثالثة ٌثبت فقره  ىٌشترط حت هفإن  ، الفقر ىعاد   ،م س 

ْشَهَد َثاَلَثة   َحت ى: "م سلم نْ  ٌَ ي اْلح َجى م  ه   َذو  ْن َقْوم   .كما فً م سل م "لََقْد أصابت فالنا  فاقة   م 

 كتعزٌر  ،ب التعزٌراإلعسار وموج   وثبوت ٌشترط فً وجوب القود "وفي قود  " :قال :الثالث

 الن وهذا فًكالقذؾ  والشرب ٌشترط فٌه  رج   أو موجب حد   ،مثال   بهٌمة شخص وطء مثال  

 ا فً اإلقرار فٌثبت القود وحد القذؾ  أم   .ٌشترط فٌه  رجالن أو فً قول حد   ،الشهادة

ه مرة   والشرب   قة فال ب د  ا الوأم   ،من أربع مرات ب د   ا الزنا فالوأم   ،بإقرار   .من مرتٌن   سر 

نا فال ب د   ،ٌختل ؾالفعل على  الطرٌق فً الشهادة قطع  وكَذا  إن  ،من أربعة شهود إن كان ز 

الن فقطكان حد ؼٌر الزنا ٌشترط  إلقرار فٌثبت اإلقرار فً قود ا إذا كان بإأم   ،فٌه  رج 

ٌ  فسه  أن  نعلى  وق صاص ٌعترؾ ٌ قربهذه   ىكتفه قتل فالن  ه قذؾ كَذل ك حد القذؾ أن   ،مرة أن 

بأربع إال  ىكتفٌ  ال الزنا  ،الخمروكَذل ك الش رب  ٌكفً أن ٌقر مرة واحدةفالن ٌشترط أو 

ه  ال ب د  والسر ،نفسه بالزناعلى  ٌ قر   مرات نه  إقرار  ٌ قبل م  ٌ   قة لكً   كَذل ك ،بها مرتٌن قر  أن 

ه  بقطع الطرٌقعلى  عترؾاوإن طرٌق قطع ال ٌ قر مرتٌن نفس   .ٌشترط أن 

 ن المشهود ب   الرابع ه  مما ليس ماال   وفي ن كاح  " :قال :هم  ٌ   "ونحو   ن كاحال ،المالقصد ب ه وال 

ٌفصل فٌه  مال وال ال ٌوج د  - والنسب مما لٌس ماال   ،الخلع والطالق ،نكاح كالرجعةالونحو 

الرجال ب ه  فً معلوم الرجال فً الؽالب وٌتسامع ٌكون فً  االرجال ؼالب   وٌطلع علٌه   ،ب مال

ٌ ه   ،الؽال ب   لنساء فً َذل ك.لال مدخل رجالن، وٌ شترط ف



 وفً ومال  وما  :قال فً األشٌاء المالٌة الشهادة" يقصد ب ه  وما  وفي مال  : "قال :الخامس

الن :قال ،اإلجارةوالرسخ وقرض والرهن والودٌعة كال المالٌقصد ب ه   ل  ،رج  أو رج 

النإم   :ثالثة أمور ٌعنً ،وٌمٌن الم دعً أو رجل ،وامرأتان ل وإمرأتان ،ا رج  أو  ،أو رج 

ل وٌمٌن الم دعً د واح ،رج  ٌ   ،وٌمٌن الم دعًد فقط شاه   .أربع نسوانقبل فٌه شهادة وال 

 شخص أن   وأ ،ها معٌبةأن   ىدعا مثال  ، ة معٌبةمرض دابأي " وفي داء دابة" :قال :السادس 

ما قول ومو ،اب ها المرضفكٌؾ ٌثبت صح ،اق ب ها مرض  حعلٌها وأل ىعتدا ضحة ونحوه 

عى ،طبٌبٌن ٌعنً -اثنٌن   ىحت وجه شق   ٌعنً ،اعلٌه  موضح   ىعتداه خر أن  آعلى  شخص اد 

ه  قول ٌقبل ب   ،بالنسبة للدابة بٌطرٌٌنأو  ،طبٌبٌنفٌكفً فٌه قول اثنٌن  وصَل وأوضح العظم

ٌ ه  قول طبٌب  "ه  واح دومع عذر  ي قبل في  " :قال .اثنٌن من األطبة ذر ٌقبل ف مع وجود ع 

 .واح د

 قال ،عن أعٌن الرجال مستور فً الؽال ب "االرجال غال ب   وما ال يطلع عليه: "قال: السابع: 

 ،بعٌوب نساء تحت ثٌاب هذا ال ٌطلع علٌها الرجال فً الؽال   ،يوب نساء تحت ثيابكع

ه  العٌوب تقبل فٌه ،والكفٌن والقدمٌن ي فً الوجه  أ :قال  "ورضاع" :قال .شهادة المرأة اهذ 

عدل  مرأة افٌه  قبل تن ٌستهل فأ لههذا الجنٌن  نعرؾ أن   ىحت اإلستهاللكَذل ك والرضاعة 

الشام فً  الذي فًهو الحمام : ٌقصد بالحمام ،ونحوها في حمام   وجراحة   ،سٌذكرهاكما 

لٌس  ،وهكذا ،فٌه ثم الثانً ٌسبح فٌه ٌدخل فٌه اإلنسان بٌت أول ٌعرقالبٌت ك هو، اب قالس

وجراحة حصلت جراحة  :قال ا.وناالسٌشبه ب ناآل وفً حمام النساء ،الحمام المقصود منه  

 ا فً القتلأم   ،جراحة فقطفً ال مرأةارس ع   فً مجتمعٌن ،بٌن النساء فً حمام أو فً ع رس

ه  األمور ال ٌحضره مرأة واحدة ألن  اتكفً  ،عدل مرأةااحات ٌعنً جرحتها جرقبل فال ت   ا هذ 

األحوط  ،ىالمنتهو اإلقناعكما قال فً  -حوط مرأة  عدل  واألالرجال فً الؽال ب فٌكفً فٌها إ

د  :قال ،ثنتانا ه  األمورأو رجل إذا شه   ٌقبل الرجل فٌه من باب   هذا السابع ةاألخٌر فً َهذ 

  ى.أول

د  عن هً إخبار الش ؟الشهادةعلى  ما المراد ب الشهادة ،الشهادةعلى  قبل الشهادةوت  ، فصل :الق اه 

ه   هادة ؼٌر  ه  ش   ف الن ٌشهد أن  على  شخص ٌشهد ،كذاعلى  ف الن ٌشهد تشهد أن   أنتٌعنً  ،سماع 

 :شروط ن  اشهادة بثمعلى  شهادةال تقبل .كذاعلى 

 ه  كتاب ردوترد فٌما ٌ ،فقطالقاضي إلى  كتاب القاضيكل ما ي قبل به  في: الشرط األول ٌ  ف

تاب قبل فٌها واألشٌاء التً ٌ ،القاضً للقاضً ن مال القاضً للقاضً هً حق اآلك  دمً م 

 .الشهادةعلى  الشهادة اقبل فٌهت   ال هاوجل فإن   قوق هللا عزا حأم   ،وقصاص وحد قتل

 ًهناك شهود" عبد شهود أصل   توشرط" :قال :الشهادةعلى  لقبول الشهادة الشرط الثان 

ن شهود  االذٌن سمعو فرع وهم ا أن إم  ٌكون شروط أصل ؼٌر موجدٌن بشرط أن  ،صلأم 

بة مسافة أو ؼٌ ى.هم مرضشهادة ألن   اال ٌستطٌعون أن ٌشهدو - أو مرض ،اماتو اٌكونو

دٌن عن البلدقصر شهود  اوٌخاف ٌبدوأو ؼٌر السلطان فهم  ،من السلطان أو ٌخافون ،بع 

ن السلطان حٌن اواألصل إذا أد   أن ٌشهد شهود الفرع  ٌصح   ذئالشهادة أن ٌلحقهم ضرر م 

 .شهادة األصلعلى  وهم الذٌن ٌشهدون

 وشهود  دوام عدالة شهود األصل واألصولٌعنً  ،همادوام عدالت   :قال: الشرط الثالث

ٌ شترط أن ٌكونو وأن ، عدل امن أن ٌكونوالشرط الثا فً سٌذكر المؤلؾكما دل ع االفروع 

ه  العدالة  تدوم  .ا فً األصول والفروعأٌض  َهذ 



 ٌقول له ؟كٌؾ ٌسترعٌه ،وهو يسمع لغيره  أو واسترعاء أصل  لفرع   :قال: الشرط الرابع: 

على  الن اشهدأو ٌا ف   ،ب كذانفسه على  أقر   هالن أن  ف  على  شهدت   ًشهادتً أن  على  شهدا

ٌ   ًشهادتً أن   ه  على  ر  ق  سمعت فالن   ًٌسترعأو  .لفرع صل  أسترعاء ا ىهذا معن ،ب كذا نفس 

 ٌسمع شاهد أصل ٌسترعً ،الشهادةعلى  ٌعنً ٌسمع هذا الشاه د ،ؼٌر الفرع ااألصل شخص  

ن الناس ٌا ف  آشخص  ف الن أخذ من  شهادتً أن  على  شهداالن خر ٌسمعه ٌقول ل شخص م 

ً ن  أشهد افٌقول  ٌقول وهو ٌسمع ،كون شاهد فرعأن ٌ له ٌجوز فهذا السامع ،فالن ألؾ لاير

 ً أشهد أن  شهد ٌا ف الن أن  ا ،النلؾ لاير لف  أ علٌه مثال   نفسه  أن  على  نًدَ الن أشهَ ف   أشهد أن  

ه  على  الن أشهدنًبن ف  ف الن  الن علٌه لف   عندي بأن   أو أقر   ،النلؾ لاير لف  أعلٌه  أن   -نفس 

شاهد الفرع ٌسمع شاهد  :هذا األمر الثالث فً االسترعاء - ٌسمعهأو  .مائة لاير أو نحو َذل ك

ند الحاكم  األصل ٌشهد بالشهادة فالن شه د عند القاضً  شهد أن  : أفٌجوز له أن ٌشهدع 

  .فٌجوز أن ٌشهد ،ب كذا ًف النال

 سبب إلى  ٌنسب شهادته ،ب هاٌعزوها ٌعنً ٌنس - سببإلى  أو يعزوهال :قاع: الراب الشرط

ذا فه ،ألؾ لاير اقرض   ؾ مثال  صالح أخذ من ٌوس   ٌقول أن   ،زٌد ٌقول وخالد ٌسمع مثال   ٌعنً

إلى  إذا سمع شاهد األصل ٌنسب شهادته ،هذا الذي سمعهالذي ٌسمعه ٌجوز له أن ٌشهد ب  

 وقرض.سبب كبٌع  

ل التً تحم بالصفة ٌعنً ٌشهد ،تأدية فرع  بصفة تحمل ه ال يشهد مباشرة  : الشرط الخامس

 :ب ها الشهادة األحوال األربعة

 .الشهادةعلى  ف الن استرعاه  إما أن ٌشهد أن   -

نده كذا ف الن شهد عند ف الن أن   أو ٌشهد أن   -  .ف الن ع 

م ب كذا أو ٌشهد أن   - ند الحاك   .ف الن شهد ع 

ونحو  خرآشخص على  مبٌع الناس له ثمنخالد من  عترؾ أن  وا قر  أف الن  ٌشهد أن   وأ -

لك   .ذ 

باشرا الفالنً أو  ًءخذ الشأ أو ًءف الن أخذ من ف الن ش ٌشهد أن   ال ة،لمهم أن ال ٌشهد م 

 .بالصفة التً تحملها إال ٌشهدال  ًء،ش باعه  

 ٌعٌنه   األصلشاه د يعين شاهد الفرع أن  شترط فً الشرط السادس: االشرط السادس. 

 شترطشهود ا أن  ٌشترط ، ثبوت عدالة الجميع :قال :لسابعالشرط ا ٌ  ألصل وشهود الفرع 

 .عدالته م

 صدور الحكمإلى  شهود األصل تعذر  دوام : الشرط الثامن. 

قال إذا  ؟ود أي إذا رجع الشهود عن شهادتهمرجع الشه لو لحكما ما - وإذا رجع شهود من :قال

ٌ   ما قبلرجع الشهود   جع  ر ثم   ،النلؾ لاير لف  أعلٌه  فالن أن  على  اشهدو ًء.حكم بشالحكم لن 

ولكن إن رجع  ،علٌه ًءال شففً هذه القضٌة قبل أن ٌحكم القاضً  ًءٌس علٌه  شال ل :وقال

ٌ   فإن   ،شهود المال بعد أن صدر الحكم من القاضً هم بدل المال الذي ٌلزم   نئذنقض وحٌالحكم ال 

 ًء شفال إن كان قبل الحكم أو الحد   إذا رجع الشهود في القول .ق ب ض أو لم ٌقبض -به  اشهدو

كذل ك والقود القصاص  فاءٌستاقبل و وإن كان بعد الحكم ،سوؾ القصاص وال ٌنفذ الحد  ٌفٌه وال 

رجع الشهود بعد أن استوفً الحد أو ا استوفً وإذا ا إذوأم   ،ال ٌستوَؾ القصاص وال القود

دنا ا:وإن قالو ،هم ٌؽرمون الدٌنإن  الشهادة فأخطأنا فً  ا:قالو .القصاص فال ٌخلو علٌه   عم 

 .القصاص كما تقدم فً كتاب القصاصئذ فٌقتل أو ٌقطع فعلٌهم حٌن ،بشهادة الزور



ه   بان خطأ قاض  أو  ا للف تٌلٌس أهال   وإن بان خطأ م فت  : قال رح مه هللا كم   ترتب فً إتالؾ فً ح 

ن  ، أي مخالفة  دلٌل قاطع ،تالف لمخالفة قاطع  إهذا خطأ على  ٌضمن  ٌعنً ،اال يقبل التأويل ضم 

دة ه  ٌظن   ًءفً شكمثل ٌحكم القاضً  ،المفتً والقاضً إنه فأو ٌقطع فً سرقة ال قطع فٌها  ،ر 

 .ه  إتالؾأخطعلى  وأخطأ وترتب ىفتفتً الذي است  كذل ك الم  و ،ٌضمن هذا القاضً ئذحٌن

ٌه مختار ما علفهو إظهار م كلؾ  اا شرع  م  أو ،هو اإلعتراؾ اللؽةفً  رواإلقرا، كتاب اإلقرار

لماء ،أو إشارة أخرس ،أو كتابة   ،بلفظ   ٌَثاَق : "تعالى لقوله صحته  على  وأجمع الع  َوإ ْذ أََخَذ هللا   م 

ٌٌِّن ب  مْ : "تعالى ول ه  وق ،ٌةاآل "الن  ن وب ه 
وَن اْعَتَرف وا ب ذ   هللا علٌه  وسلم صلىالنبً ورجم  ،" َوآَخر 

هماو اماعز    .الؽامدٌة بإقرار 

 :شروط صحة اإلقرار - ٌصح   :قال رح مه هللا

 كل   لشرط األول:ا  .بالػ عاق لٌعنً ، فم 

 ة أو إشار أو كتابة   بلفظ   :قال ،ا م كره فال ٌقبل إقرارهأم   ،ن يكون مختارأً: الشرط الثان

رةجة ٌقولون اإلقرار ح   ،الؽٌرعلى  ال ،ابشرط أن تكون مفهومة طبع   ،أخرس  ٌصح   قاص 

ٌ   اأم   ،نفسه  على  اإلنسانإقرار   :بثالثة أحوال ؼٌره فال ٌقبل اإلعلى  ر  ق  أن 

 موكلت ه .فً  موكله   ىعل أن ٌقر   الوكٌل ٌصح   األول: -

 .ه  ٌ  موال  على  من الولً أن ٌقر :لثانًا -

ن الوارث لثالث:ا -  .مورثه  على  وارث أن ٌقر   ٌصح   ،مورث ه  على  م 

ه األحوال التً ه ٌ قرٌقبل فٌهذ   .ؼٌرهعلى  ا أن 

 :مرض الموت المخوؾ - ح  إقرار المريض مرض الموت في ثالثة أموريصقال 

   ثوار  أن يقر ب ٌصح   - ؾالمرٌض مرض المخو أن ٌقر   ٌصح   :أوال. 

   ٌ وهذا من فالن  اأخذت دٌن   ننًإٌقول لً  ،ثب أخذ دين من غير وار   يقر  أن  ٌصح   ا:ثان

 .وارث خوذ من ؼٌرأالم

 وارث  لغير  بمال  يقر  أن :مخوؾمرض ض المرٌ أن ٌقر به   الذي ٌصح   الثالث. 

ث ٌ قر ب مال لوار وال ٌقبل اإلقرار من مرٌض مرض مخوؾ أن ال ٌصح   ،ال ب مال لوارث :قال

  ٌ ٌ قر ب مال لوارث   مرٌض مرض مخوؾ ال ٌصح  فال ،أو إجازة نةإال بب لؾ أٌقول هذه المائة  .أن 

ٌ   ،ال ٌصح - لدرج أو البنك لخالد ابنه مثال  التً فً ا لكن  ،أو إجازة من الورثةنة إال إذا وجد ب

ولو صار عند الموت  :الق ،تقبل منه ٌلزمه اإلقرارلو لم ى لون ٌلزمه  اإلقرار حتالعلماء ٌقو

  ٌ ٌ   ر  ق  صار الوارث الم  لو  ٌعنً ،اأجنب ند الموت أجنب  ةاعتبار بحال اإلقرار ٌصح  ه ال فإن   اله ع 

كذلك العطٌة فً مرض  ،هذه األمور بحالة الموتفً عتبار االوصٌة ب   ،للوصٌة اقرار خالف  اإل

كون الشخص معتبر فٌها وارث أو ؼٌر وارث فً حالة الموت ال  المخوؾ المعتبر فٌهاالموت 

هنا اإلقرار االعتبار بكون ه  وارث أو لٌس ب وارث فً حالة  .عطاء وال ب حالة الوصٌةب حالة اإل

ٌ   ولو" :قال .اإلقرار وقت اإلقرار ذكرناها ولو  ،ألجنبً اإلقراروٌصح  ".اصار عند الموت أجنب

ند الموت وارث   ألجنبً ولو  وٌلزم اإلقرار ،ال ب حالة الموت ٌصح   اعتبار بحالة اإلقرار اصار ع 

ند الموت   ا.وارث  صار ع 



ؼرٌب من  ًءوهذا ش ،مخوؾ كاإلقرارعطاء فً مرض كمرض واإل ،ركإقرا وإعطاء   :قال

ندنا  ،اإلقناعه هللا وقد تابع فٌه المؤل ؾ رح م  المذهب أن   ،لؾ للمذهبخاهذا م   -والمذهب ع 

و ، أعطاءاإللموت الخوؾ عطٌته مرتبطة ب حالة عطٌة مرض احالة ا بما ٌكون معتبر  إن  اإلعطاء 

ٌ  الحالة ب   ر ب حالة الموت أو ب حالة ٌعتب ،هل هو بوارث أو بؽٌر وارثنظر لحال الم عطً موت ف

صل خالؾ نفسه هو رح مه هللا فً ف هذا "وإعطاء كإقرار" فقول ه ،ب حالة الموت اعتبار  ا ؟العطاء

هللا خالؾ نفسه  فً هذا  رح مه اإلقناعوكذل ك  ،اتقرٌب   مخوؾالموت ال عطاٌا المرٌض مرض

ن  .الموط 

ون اإلقرار العبرة فً ك ،العبرة فً العطاء بحالة الموت كالوصٌة عكس اإلقرار والصحٌح أن  

أو  ،ت أمرأةوإن أقر  : "قال .قرار ال ب حالة الموتب حال اإل اوارث   لٌسوارث  أو  مقر لهالشخص ال

ٌعنً  ،خرآعً ولم ٌد  ف الن زوجها  إذا أقرت امرأة بنكاح أن   "وليها بنكاح  لم يدعه اثنان ق بل

ها فٌقبل إقرارها له بأن  شخص علٌها أن   ىعزوجها اد   ،عاه فقط واحدد  ا ا إذا وأم   ،ا زوجتههه زوج 

 .لهما أن تقر   دعاه اثنان فال ٌصح  

ه بنتا -ن فال ن  أ أقر   ،الذي له أن ٌجبر البنت وهو األب -أقر ولً المرأة أو  وإن أقرت: قال

عىزوجة ف الن الذي  ٌ قبل بشرط أال  فإن  ه زوجها ن  أ اد  ن واح ده  ولم  ، ٌدعً هذا الن كاح أكثر م 

ٌ  إن  فأو ولٌها  هًت ثنان وأقر  اعاه  اد   لو ىحته أن  ذهب والم .اثنان ق بل ٌدعً ٌعنً هناك  ،قبله 

هَل  ،نكاحٌن ٌنظر إذا أقام البٌنتٌن قدم أسبقئذ ٌقول حٌن هذه المسألةعلى  عت بنوهاٌ أشٌاء فإن ج 

 نان هذااثولم ٌدعً المهم قوله  .لها أحكام ،اناألسبق فسخ الن كاحفإن جهله الولً أي فقول ولً 

 .قبلٌ   دعاه اثناناولو  ىبل حت صحٌح المذهبعلى  ٌس قٌدل

ه أن   ،عشر سنٌن ه تم  الصبً أن   إذا أقر   "حتالمبلغ اإل هويقبل إقرار  صبي له عشر سنين أن  : "لقا

ٌ  بلػ اإلحتالم فإن   ٌ   بلػ بسن   هه بأن  لقو قبل وال ٌقبله  استكمل ه بلػ بكون ه  أن  صبً  ىعد  الو  ،نةإال بب

ٌ  سنة فإن   خمس عشر ٌ  ال إقبل ه ال  علٌه  ىعومن اد   :قال .من جهتهإال حتالم هذه ال ٌعلمالكن ب ابد

ٌ   ،قال صدقت ،ماه  ال ونحوَ فقال نعم أو  ء،بشً ق ر فإنه  علٌه  ىعاد   .عتبر إقرار منهأو أنا م 

ار منه قرإٌكون هذا  ،علٌه نعم ىدعفقال الم   ،لؾ لاير عندكألً  أن   كعً علٌد  أشخص فقال أنا 

ق رنعم  قال أو ،صدقت قال أو ،ىوقال بل ،ثرٌاءوٌلزمه أن ٌدفع علٌه األ  هذا إقرارف، أنا م 

 .لؾوٌلزمه أن ٌدفع األ

لؾ لاير فهذا ٌعتبر خذ األ علٌه   ىدعفقال الم   ،لؾ لايرأعلٌه ب ىدعا ،أو خذه ،أو التزمه :قال

تذل لك من هذه السرة بافقال  ،ر دراهمعلٌه بعش ىدعا ،هبتذلاأو . إقرار خذ األلؾ خذه فقد أقر

م  .هذا إقرار ،عشرة دراهم زن لك من هذه السرة - عشرة دراه 

هذا ال ٌعتبر  بتذل أو نحوه فإن  اهنا قال خذ أو  ،قال خذه ى،بدون هاء األول -خذ  ،ال إنكار: قال

 :م قال رح مه هللاث   .به   ىدعؼٌر الم   ًءلك بشأن ٌكون ذحتمال اٌقولون  .علٌه ىدعإقرار من الم  

إلنشاء فا، لؾ لاير إن شاء هللاأعلى  نسان لهأي ال ٌضر أن ٌقول اإل "إلنشاء فيه  وال يضر ا"

لؾ لاير إن شاء هللا هذا أإن شاء هللا على  لو قال له ،حٌحص فهذا إقرار ،المقصود ب ها مشٌئة هللا

والشارح هنا ذكر  ،د الكتبلم أره فً أحوقول المؤلؾ ال ٌضر ب ها هذا ؼرٌب  ،ٌححإقرار ص

هللا أعلم  ؟ة هللائمشٌعن  بإالنشاء عبرٌ  هل ؼرٌب  ًءفهذا ش ،وجل عز الم راد ب ه  المشٌئة باهلل   أن  

 .ثم أهل اللؽة أعلم



على  لهقال  إذاٌقولون  لكنهمجدها فً أحد الكتب أبهذه الصٌؽة لم  "وال ٌضر اإلنشاء فٌه: "قال

 بأن ٌقول اإلنسان هناك فرق  انتبه -ً عل وله :قال .ٌححإقرار ص هألؾ لاير إن شاء هللا فإن  

 ،له علٌه  دٌن لمدٌن ،هنا التزم ًعل التزام إذا قال لههنا  ً،عل قال له هنا "،له عندي"و ً"عل هل

ٌسقط  ًءثم ٌذكر بعد اإلقرار ش سقطه ٌقر  ٌ   ماهذا ٌسمونه إذا وصل بإقرار  - ألؾ   ًعل قال له

على  له ،سقطه  نً هذا وصل بإقراره ما ٌلزم  لؾ ال ٌأ ًعل قال وله ،اٌ قبل طبع  اإلقرارهذا ال 

ٌ قبل منه وٌلزمه األلؾ ،ألؾعلى  لهال ٌلزمنً ٌسقط  ،لؾ هذا إقرارأ أو  ،فقول ال ٌلزمنً ال 

ال  ئذه وصل بإقراره ما ٌسقطه وحٌنفإن   ،مثال   ونحوه كثمن كلب لؾ من ثمن خمر  أعلى  قال له

فال  قبلهأقر ب ه  رفع  لجمٌع ما  ًعل ما ٌذك ره  بعض قول له ألن   ،ذا اإلسقاط وٌلزمه األلؾٌ عتد ب ه

 .تٌاكل المستثن ىٌقبل كما لو استثن

أو برئت  ،ه  ألؾ فقضٌت   ًعل لهأو كان  ،ألؾ وقضٌته ًعل له أو كان له :قال: سأل الثالثةثم ن

ر م   هم ٌقولونألن   فٌقبل قوله   ،فقوله ٌقبل ؟نه  م   ه من ؼرائب المذهب فً ذمتهالتً األلؾ نك   وهذ 

 .فً الحقٌقة

ندنا أن من أقر بش قاعدة:  ًعل له هنا ٌقول ،صاحبهإلى  ولن ٌعٌده ه لن ٌؤدٌه  فاألصل أن   ًءع 

ٌ   ،ألؾ لكن أنا ردٌت هذا ًعل كان له أو ،ألؾ نك ر األلؾبٌمٌنه ٌقولون ألن   ه  قبل قول  ف والقول  ،ه م 

ٌ قبل إالدعً القضاء م   اقر  هللا ٌكون م   أبً الخطاب رح مه   ولق الثالث مثال   ٌ  ب فال  ال ٌقبل قوله   ،نةب

ٌ   ،ًءبش اإلنسان إذا أقر   ألن األصل أن   ه  قضٌت   إذا  اإلنسان قبل قول اإلنسان بالردٌعنً هل 

ٌ   ه  ؼٌر ًءش رد   ىادع ه لاير وأدعً أن   ألؾ ًعل لفالن له   أن   أقر  ن اآل .فً الرد هذا ه  قبل قول  فال 

 بنالذل ك ٌقول  ٌ قبل قوله   ال وقالوهذا األص اخالفو وهنا ،ه ال ٌقبل قولهاألصل أن   ،ؼٌررد هذا 

ه  المسأله وٌجب للال ٌنبؽً  :هرٌرة رح مه هللا أبً  ب قول عمللاقاضً الحنبلً أن ٌحكم ب هذ 

 :يقبل قوله إال في حالتينفه ئت منأو بر ،ألؾ فقضٌته ًعل لهكان  أو ،ًعل وقوله له   ،الخطاب

ٌ  فإن  البٌنة ب ه   إن ثبت ما أقر   :ىالحالة األول - نه أن لقوله أن   هقبل قوله ال  ه قضاه أو برئ م 

ٌ قبل  .صاحبه أبرئه ال 

 له ،سببإلى  عنً نسبه  ٌ - سببإلى  وعزاه  ، ألؾ ًعل له :بَذل ك لو أقر   :الحالة الثانٌة -

ٌ  ؟ ه  بٌع وقضٌت  مألؾ لاير ثمن  ًعل ستثناء االمؤل ؾ  اما ذكره  أخٌر   اإذ   ،قبل قولهنقول ال 

ن أصل مسألة  .م 

ه  ، قبلببينة  لم ي   الدفع   ىالحق ثم ادع وإن أنكر سبب: المسألة التً بعدها قال  اأٌض   مسألةهذ 

نتهوال فً  اإلقناعال فً ولم أج دها ؼرٌبة  ح هنا رح مه هللا  ،ىالم  ح لم ٌشرح -والشار   هاالشار 

حها هو الشٌخ وج ها وأفضل مَ على  ع فً كتاب ن شر  أخصر شرح  المنتخباتالفوائد بن جام 

كتابه مطبوع فً أربع  و ـــــإلبن من أحسنها رح مه هللا وهو تلمٌذ  ختصارات وبالجمعاإل

هالمراد بالمسألة ه ،م جلدات  ىادع نقول ،زٌد مثال  على  ىدعاشخص  ،وإن أنكر سبب الحق :ذ 

لم  :قال ،سبب الحق الذي هو البٌع أصال   وبألؾ لاير ثمن مبٌع فأنكر عمر وعمرى عل زٌد

ٌ   شتري منك ث مأ سقط أوع بٌده وق لما ئذحٌن اشتري من زٌد ثم   وعمر ثبت أن   ،نةثبت الشراء بب

ه  عنها ٌ  ا ىدعا ٌد  ٌ   ٌقولون ئذحٌن ،أنا دفعت لفالن ،بشهود ىنة وأتلدفع بب لو  اإذ   ،منه   ل كقبل ذلن 

ما فعلت معه عقد  :قال ،البٌعة أصال   وأنكر عمر ثمن مبٌع ث م   عمرو بألؾ لايرعلى  زٌد ىدعا

ٌ  البٌع  تثم ثب ،البٌعة أصال   ٌ   دفعَ  ه  أن   وعمر ىدعانة ثم بب ٌ  نة فإن  الثمن ولو بب  .قبله ال 



ها ثم أنكر  ،أو إقباض ،ومن أقر بقبض" :قال  -إنسان  ر  أق "إقرارهولم يجحد أو هبة  ونحو 

م لتحصل فً ا ٌقول الشٌخ ٌأتً البائع والمشتري ٌسأل كاتب العدل هذا  ،لعدلعند كتاب امحاك 

ك قبلت أن   والمشتري ٌقول أخبر القاضً ،ٌقول نعم ؟هابٌع  التً سترض للبائع هل قبضت ثمن األ

م  فً هذا ٌحصل ،فً الظهر سأعطٌك الثمن أو ،فً اللٌل أو الٌوم ،ةأو بكر ،ةبعد بكر و المحاك 

ٌ   ا،كثٌر    ثم  الثمن  ب قبض قر  أ ،ٌجوز هذا ،ٌقبض أصال   منه قبض الثمن وهو لقر البائع أٌعنً 

فٌرفع علٌه دعوة  ،ما دفع المشتري الثمنالثمن بعد ٌوم ٌومٌن  ما قبضت :قال ،أنكر هذا البائع

  ٌ ه ر أن  نك  و قررت أأنت  :له القاضًٌقول  ،ولم ٌجحد إقراره .البٌعةاألرض أو ه قبض ثمن َهذ 

لكن قبض الثمن ما  ،نً أقررت فعال  أن   قر  أأنا لم أجحد اإلقرار أنا  :قال ؟ك قبضت الثمنأن  

ٌ   ،هقبضت   لو سأل القاضً أن ٌطلب من  ،ه أقبضنًشتري أن  الم   ٌمٌننة وأرٌد لكن أرٌد ب

لمشتري أنه دفع الثمن من ا الٌمٌنوٌلزم القاضً أن ٌستجٌب له وٌطلب  ،فله ذلك المشتري ٌمٌنه  

 .وهذا ٌحصل فً محاكم كثٌرة ،للبائع؟ لمن

أنا  الراه ن ٌقول ،هذا ثمنه  فً الرهنهن ب إقباض فً الر أقر   ،ومن أقر ب قبض  أو إقباض :قال

ٌ نكرن هن الرهرت  أقبضت الم   نعم أقررت لكن لم  :قال ،د إقرارهولن ٌجح ،لم أ قبضهٌقول ال  ،ثم 

ٌ   وجدٌ وال :قال .أقبضه  إحالؾنكر للقاضً أوسأل هذا الذي  ،من هذه الدعوة ًءتشهد بشنة ب

نه الرههذا أن  الم رته ن  سأل القاضً أن ٌستحل ؾ ،هصم  خَ  مه - له ذل ك بد   فالن ه قبض م  لزم  ،لز 

 .أن ٌحلؾ اأٌض   القاضً أن ٌستحلفه ولزم الخصم

ل كباع ووهب  وإن ه  ه :عد البٌعقال ب باع سٌارة ثم   ،إليه ثم قضي بذ  ٌ قبل  ،لٌست لًذ  ٌ قبل لن  أن 

كن تلم  :أو أعتق ،أو وه ب ،ر له وإن قال بعد أن باعَ ق  لم   أي ٌؽرم َبَدله   - ٌؽرمه هذا اإلقرار و

ق بلت  ،أو ملكت هذا العبد بعد أن أعتقته ،أي بعد البٌع - م ملكتها بعدالسٌارة ملكً حال البٌع ث  

  ٌ ٌ   ما نةب ٌ  لم   .بنحو قبضت  ثمن ملكً :قال ،نةكذب الب

ق   وال ي قبل رجوع" :قال ن حدود هللا اإلنسان فً حد   إذا أقر   "تعالى ِل    إال في حد   ر  م  تعالى  م 

ٌ قبل م  كالزنا والسرقة فإن   دٌون دمٌٌن كالاآل فً حقوق هللا أو فً حقوقا أم   ،نه  الرجوعه 

ٌ قبل منه إن  فك فً ذل ًءشبلو أقر  ،ؼٌرهاو  لفالن ،أو كذا ًءش ًعل وإن قال :قال ،الرجوعه ال 

عظٌم  مال   ًعل أو ٌقول له ،كذا وٌسكت ًعل ه  ل   أو ،ًءش ًعل :خالدل   اللفظ ابهذ   ًء،ش ًعل

 ىفإن أبَ  **هذا إلى  ٌرجع فً تفسٌر ذل ك ئذوحٌن ،كثٌر وٌسكت مال   ًعل كأن ٌقول له ،ونحوه

 ىأبَ  ؟ًءر ما المراد ب هذا الشطٌب فس   ًء،ش ًعل هنقول له أنت قلت ل ،تفسٌره ىره وأبَ أن ٌفس  

ٌ  أن ٌفسره فإن    .رهفس  ٌ   ىحبس حته 

ٌ قبل  :قال ،تفسٌره ب ه  ٌقبل ذكر ما  مث    ًعل له ،لاير واح د هًأقل ما ٌتمول اللً  -بأقل مال  و

ٌ   ،لاير أو عشرة لاير ًء،ش  أنا أرٌد له :له ٌ قبل لو قال اٌض  أو .ب أقل ما ٌتمولقبل أو مائة لاير 

ها ثم قال أنا أرٌد أن   ًءش ًعل لو قال، تة  نحره ككلب الصٌد والماشٌة ال بمٌكالمباح  ًءش ًعل

ٌ قبل تفسٌره فً ذل   ال ٌتبول فً العادة كقشر الجوزة  ًءأو ش ،أو قال أرٌد الخمر ،كمٌتة ال 

 .قبل هذا التفسٌر منهال ٌ ،ب ه  رد السالم حق وأرٌدعلى  سالم له أو رد   ،ـــــكحبة  ونحوه

أو فص  فً خاتم  ،وعاء السكٌن- أو سكٌن فً قراب ،له تمر  في ج راب قرارإ وإن أقر   :قال

 ٌلزمهأو ٌلزمه السكٌن ال  ،ٌلزمه التمر فقط ال ٌلزمه الج راب ،يلزمه األول فقطك ونحو ذل  

ق ر  ب ه  بر ٌعتال  ،ا الخاتم فال ٌلزمهم ٌلزمه الفص أم  فص  فً خات   ،وعاء السكٌن  .م 



هوإقرار بشجر  ليس إقرار   :قال ه  النخٌل لفالن من الناس أن   لو أقر   ،ا بأرض   ،هذا الشجر أو هذ 

 قر  أإذا  ،بحملها اأمة  ليس إقرار  وب   :قال .الرض التً تحَت الشجرة أو تحت النخلةلٌس إقرار بإ

شخص  قر  أإذا  ،وب بستان يشمل أشجاره .ال ٌتبعها اه حق  ألن   ،ا بحمل هاالن لٌس إقرار  ب أمة ل ف  

ٌ ه ،أرض -البستان  أشجار هذا ٌشمل جمٌع نسان فإن  ببستان إل  .وأشجاره  التً ف

ما صحة العقد   ىدعا وإن: "الق ه   "الصحة فقول مدعي ،خر فساده  واآل أحده  دة َهذ   ىدعامن : قاع 

ٌ  فساد العقود فإن    تفقا ،أحدهما بعد ما وقع العقد لؾمتخالعقد فاسد  أن   ىفكل من ادع ،قبله ال 

َهذا من  فإن   ،ؾ فٌه بعض الشروطٌعنً تخل   ،قال هذا العقد فاسدالعقد بعد سنة أو سنتٌن على 

ٌ  فساد العقد فإن   ىدعا خر فساده  فقول م دعً العقد واآلأحدهم صحة  ىدعوإن ا :قال .قبل قولهه ال 

 .صحة العقد

 همأن  األصل للفقهاء كما قال البعض و ،بالصواب أعلم   ىلوهللا سبحانه وتعا :قال رح مه هللا

ن هللا عز ٌ   ٌختمون كتاب اإلقرار لٌرجوه م   ،الموتذكرهم اإلقرار بالشهادتٌن عند وجل أن 

آل ه  وصحب ه   ىنبٌنا محمد وعلعلى  هللا صلىوأعلم تعالى  وهللا .ن ٌذكرنا ب هاوجل أ هللا عز نسأل

 .وسلم

 

 :سئلةأ

هادة العدو ،تقبل لهقبل علٌه ال لكل من ال ت ه ىعلال تقبل ش   لكن هذا بالضدد تقبل له. عدو 

ٌ   ،سراٌة الجناٌة عندنا مضمونة ل ألن  تقت ال قبل معناها سٌقتل الجانً وهنا أصبح قصاص فال 

هادة النساء فً قتل أبد   ،منه   .اال تقبل ش 

باء األسفل هم األجداد واآل ،سفلواأل ىالعمود األعل ألصول والفروع عمودٌٌن نسباالنسبٌون 

 .وهكذا، هم األبناء ىعلثم األ

أنا أطلب منك أن ٌعنً  ،ٌقول أرعٌنً سمعك ،ٌعنً ٌطلب منه أن ٌسمع الشهادة منه ؟ءاإلسترعا

 .اإلسترعاء ىهذا معن ،فالنعلى  تسمع شهادتً

ٌ رجع فٌه  تلٌس له  االستفاضة الم حدثٌن  أظن   ىتقول الم حدثٌن العدد لٌس لهحد حإلى  عرٌؾ 

ٌ عٌنون عدد  أن    .تفاضة ٌجوز أن ٌشهد ب ها اإلنساناإلس بعلم فإن  هم خبربٌقع أي عدد  ا،معٌن   اهم ال 

مع الج راب أو له تمر   فقال له تمر ،الذي له هَو التمر فقط ،رابفً ج   ول فقط له تمر  باأل هو أقر  

 .وجراب ه  

د  ،ٌعزوها ٌعنً ٌنسب ها ؟سبب  إلى  ٌعزوها ٌعنً شخص ٌتكلم ٌقول أنا ٌعنً أنت تسمع شاه 

ذ من صال ح ألؾ لاير قرض ه  األمور فهذا ٌنسب ها  ،شه دت خالد ٌأخ  ع الذي ٌسمع َهذ  فأنت السام 

د فرعوٌجوز له أن ٌشهد  ع شاه   كلهاو ،األصل د  الذي قال له شاه  هذا والثانً  ،ٌسمً هذا السام 

دالفرع ه .شروط ٌصعب تحققها الحقٌقة د  ،األصل هَو الشاه د األصل ،الشهادةعلى  و الشاه  شاه 

د األصل ،األصل هَو الذي باشر القضٌة  .أما الفرع هو الذي أخذ من الشاه 



ن شهود الفرع مثل شهود األصل أن ٌكوٌشترط  - ٌشترط فً شهادة عشرة شروط لكن اشترط

كان فً  إذا ،الفرع أربعة بد أن ٌكون شهود فإذا كان األصل أربعة فً الزنا فال ،بطضبال

د ٌأال  ،أن ٌكون اثنان فال بد   ،األشٌاء المالٌة اثنان مثال   -األموال  واح د لهما أو فرع تً شاه 

ما شهود الفرع ستة ٌكون عدد  ،بد أن ٌكون شهود األصل عددهم كشهود الفرع فال ،فقط ألحده 

 .شهود األصل

فٌكم الهمة والحضور  كبرأن ٌنفع ب كم وأنا صراحة أ  بالخٌر ونسأل هللا  هللا ٌعزكم ،نكتفً بذل ك

ه  األٌام التً فٌه ر أن ٌأخذ التسجٌل  ىختبارات وٌعنً أتمناا خاصة فً هذ  من الذي لم ٌحض 

لعله أن ٌساند حضرة  ،غا هناك من النساء من تفر  وأٌض   ،غٌ فر  وهناك بعض األخوة  ،غوٌفر  

ه  الشهاداتٌعنً هم سٌوزعون شهادات كما ٌقولو ،كتاب ه  َهذ  ر  قد ٌكون  ،ن لكن اإلنسان ال تؽ 

هادة أن   نده ش  والمعلومات  اأبد   شًءوهو فً الحقٌقة لٌس عنده  ة،ه درس المادة الفالنٌاإلنسان ع 

فهذا  ،الؾ من الفوائد والمسائلاآل إلى إن لم تكن ،االمئات تقرٌب  إلى  تصل اتقرٌب   التً ذكرناها

ٌ   اإلنسان ال ٌستطٌع هذا على  خر ٌضعهآوإذا درس متن  ،ٌكت ب نأ ،غب د أن ٌفر   حٌط ب ها فالأن 

ر ٌعنً  ،سهل من تسوٌد الموجودأفً مسألة تسوٌد  شًءتضح له اإذا و ،المتن وهكذا ك  أو الذي ذ 

 ى.خر وبصٌػ أخرآٌكتبه بشكل 

ال تكرر  لوبكٌعنً تقرأ ثم تصٌػ ب أس ،نصوص الف قهاءعلى  أن ال ٌقتصر اوٌحاول اإلنسان أٌض  

لماء ٌعنً أن   ،نفس الذي تكرر ٌنقل  ثم ٌأتً بعد َذل ك الشٌخ منصور اإلقناعه فاهم مثل ما ٌفعل الع 

ٌفهمون ما ٌكتبونه ولكن نحن ٌنبؽً أن نشرح  هؤالءهم ، ٌنقلون نفس بعض -ٌأتً ثم  ،منه 

وأنتم  ،الفقه خاصة ،المواصلة فً طرٌق طلب العلم اأٌض   ىونتمن .أسلوبنا وصٌاؼتنام ب  كالمه

ٌ   كما تشاه دون أن    ىر حتالكثٌ شًءوتحتاج من العمر ال اعتبر من الفنون الطوٌلة جد  الفقه 

ٌ عطٌك بعضه حت ث م ٌقال أن   ،بعضهعلى  ٌحصل اإلنسان نحن   إذا فكٌؾ ،تعطٌه ك لك ىالعلم ال 

  ؟أو ال شًءعلى  إن أعطٌنا العلم بعض وقتنا هل سنحصل

هذا الخطأ والذنب فً الشرح والسهو والوهن ما حصل من وجل أن ٌعفو عنا من  نسأل هللا عز

 ،لو باللسانه فال بأس أن ن نبِّ  ًشرحوهن فً الم ستقبل فً الشرح من  كتشؾاومن  ،ال ب د منه

نت  ذكرت ه شًءأقول أي  وأنا ،وال أحد ٌخلو من خطأ وزالت ،الكن بأسلوب أٌض   خطأ أو وه 

وما كان من صواب فمن هللا  ،الشٌطان ونفسًن منه فما كان من خطأ فمن فٌه فالعلماء برٌئو

هبرٌئون  اأٌض  ، وجل والعلماء عز  .األخطاء من َهذ 

نبٌنا على  هللا صلىأعلم وتعالى  وهللا م،نعٌٌاكم فً جنات الإوجل أن ٌجمعنا و أسأل هللا عز

 .آله وصحبه وسلم ىم حمد وعل


